
CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

11/2017. (V.29. önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) rendeletének módosításáról 

 

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„2.§  A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

 

a.) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)  1.388.230.eFt-ban 

b.) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)  1.369.185 eFt-ban 

c.) finanszírozási bevételek főösszegét           237.452 eFt-ban                                                                        

d.) finanszírozási kiadások főösszegét           256.497 eFt-ban 

e)  bevételi főösszegét        1.625.682 eFt-ban 

f)  kiadási főösszegét         1.625.682 eFt-ban    

     állapítja meg.  

 

 

2.§ (1) A Rendelet költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok 

szerinti részletezését tartalmazó 1., 2., 2.1., 2.2., 3., 3.1., 3.2.,4., 5., 5.1., 5.2., 6., 

6.1.,7.,7.1.,8.,8.1.,8.2.,8.3. mellékletek helyébe az 1.,  2., 2.1.,  2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.,3.1., 3.2., 

4., 5.1., 5.2., mellékletek lépnek. 

 

(2) A Rendelet költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok 

szerinti részletezését tartalmazó 1., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.,10., 10.1, 10.2., 

10.3.,10.4.,11.,11.1.,11.2., 12.,12.1.,12.2., 13.,13.1.,13.2., 14. mellékletek helyébe az 1., 6., 

6.1., 6.2., 6.3., 6.4, 7., 8., 9.1., 9.2., mellékletek lépnek. 

 

(3) A Rendelet önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a 

finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban bemutató 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

 

3.§ (1) A Rendelet beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését tartalmazó 14. 

melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

(2) A Rendelet felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését tartalmazó 15. 

melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

(3) A Rendelet egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonkénti részletezését 

tartalmazó 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 



4.§ A Rendelet a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát tartalmazó 18. melléklete 

helyébe a 13. melléklet lép, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát tartalmazó 19. 

melléklete helyébe a 14. melléklet lép.  

 

5.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Cigánd,2017.május 20. 

 

 

 

 

 

Oláh Krisztián     Dr. Szepesy Márk 

          polgármester         jegyző 


